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INFORMATIVO N° 56/CFNP – 09/09/2019

ASSUNTO: Saída de representação – Regional dos Desbravadores
Senhores pais,
A Regional dos Desbravadores da 1ª Região da Associação catarinense, gentilmente
convidou um grupo de alunos para representar o Colégio no IV Festival de Ordem Unida
organizado pela referida regional.
O festival visa não somente aprimorar e estimular a prática de ordem unida nos Clubes
dos Desbravadores como um instrumento de organização e disciplina, respeito aos símbolos
nacionais, como também, serve de agente promotor da cidadania consciente e responsável,
incentivando o sentimento de civismo e amor a Pátria.
O Colégio lisonjeado com o convite se organizou e se fará presente com alguns alunos, os
quais se mostraram interessados e se colocaram a disposição, que foi o caso de seu (ua) filho (a).
Os alunos que se mostraram interessados, já receberam as instruções sobre as atividades
do evento.
Neste sentido, solicitamos a colaboração da família para conduzir seu (ua) filho (a)
____________________________________________até o local do evento e prestigiar
juntamente com o colégio esta importante atividade.
Segue data, horário e local do evento:
Dia: 15/09 - Domingo
Horário de início do evento: 14h
Horário aproximado para finalização: 17h
Local: Av. Marinheiro Max Scheramm - 3.635 - Estreito
Ginásio de Esportes do SEST/SENAT
Uniforme Tergal.
OBS: No local do evento, os alunos serão acompanhados pelo Sr Cap PM Arlan Pinto
Rodrigues, Sr Sgt PM Sergio Valpir da Silva e pelo Sr Cb Francisco da Silva.

Atenciosamente,

Marco Antônio Brito Junior
Maj PM Diretor CFNP

Informativo Nº 56/CFNP 09/09/2019
ASSUNTO:

Devolver este canhoto ao Monitor até o dia 10/09/2019

Saída de representação - Regional dos Desbravadores – Domingo 15/09/2019

( ) Meu (minha) filho (a) a participará da Cerimônia de Ordem Unida e nos faremos presente.
Nome do Aluno (a) ____________________________________________Série/ Ano_____
___________________________________________
Nome do Pai/Mãe/Responsável

